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Dava Konusu: 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi hükümlerinin teamül kuralları açısından 
değerlendirilmesi. 

Hukuki Öz: Bir kuralın milletlerarası teamül olarak kabul edilebilmesi için menfaatleri 
özellikle etkilenen devletler de dahil olmak üzere devletlerin temsil edici çoğunluğu 
tarafından, hukuki yükümlülük duygusu ile söz konusu teamülün oluşup yerleşmesine imkan 
verecek süre içinde uygulanması gerekmektedir.  

Vakıalar: 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6.maddesine göre bitişik ve karşılıklı 
sahillerde kıta sahanlığının sınırlandırılması Sözleşme’nin 6.maddesine göre yapılacaktır. 
Anlaşmaya varılamaması halinde ise, özel durumlar başka türlü sınırlamayı haklı 
göstermediği takdirde, anılan maddenin 1.fıkrasına göre karşılıklı sahillerde orta hat, bitişik 
sahillerde ise 2.fıkraya göre eşit mesafe kuralı uygulanacaktır. Hollanda ve Danimarka 31 
Aralık 1966 tarihli Sözleşme ile eşit uzaklık ilkesini uygulayarak, kendileri ile Federal 
Almanya arasındaki yan sınırı saptamışlardır. Federal Almanya sözü edilen Sözleşmeye taraf 
değildir. Eşit mesafe kuralının uygulanması halinde kıta sahanlığı alanı diğerlerine göre daha 
az olacağı için Almanya bu kurala bağlı olmak istememiştir. Uyuşmazlık, bu üç devletin 
anlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanına götürülmüştür.  

Hukuki Mesele: Dava konusu uyuşmazlıkta Hollanda ve Danimarka tarafından, Kuzey 
Denizi Kıta Sahanlığı’nın sınırlandırılmasında 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. 
maddesinde belirtilen eşit uzaklık ilkesinin, kıta sahanlığı kavramında mündemiç kabul 
edilmesinin hukuk mantığı açısından zorunlu olduğu ve uygulanması gerektiği ileri 
sürülmüştür.  Tarafların sınırlandırma konusunda bir anlaşmaya varamadıkları ve özel 
durumlar başka bir uygulamayı gerektirmediği hallerde uygulanması öngörülen eşit uzaklık 
ilkesinin milletlerarası teamül kuralı olarak bağlayıcılık kazandığı ve Federal Almanya’nın, 
bu sebeple bu ilkeye uyması gerektiği iddia edilmiştir. 

1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne taraf olmayan Federal Almanya, Sözleşme’nin 6. 
maddesini uygulama yükümü olmadığını, 6. maddede yer alan eşit uzaklık ilkesinin, teamül 
kuralı da oluşturmadığını öne sürmüştür.  

Mahkemenin Kararı: Divan, söz konusu olaya ilişkin değerlendirmesinde, bir uygulamanın 
teamül kuralı oluşturabilmesi için hukuki yükümlülük bilinci ile menfaatleri özellikle 
etkilenen devletler de dahil olmak üzere devletlerin temsil edici çoğunluğu tarafından 
paylaşılması gerektiğini vurgulayarak tekdüze, kapsamlı olması ve bir hukuk kuralının 
varlığını veya yokluğunu ortaya koyan genel kabulü gösterecek şekilde meydana gelmiş 
olması gerektiğini belirtmiştir. Divan, bu bağlamda 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yer alan eşit uzaklık ilkesinin teamül kuralı oluşturabilmesi 
için öngörülen nitelikleri taşımadığından teamül kuralı olarak kabul edilemeyeceğine ve 
dolayısıyla Almanya bakımından bir bağlayıcılığının olmadığına karar vermiştir.  


